
CHEMIA OD 
KUCHNI

P R O J E K T  Z  C H E M I I



PREZENTACJA O CHEMII W FAST -
FOODACH

W naszej prezentacji podejmowaliśmy tematy związane z chemią w popularnych fast foodach. 

Niestety są one spożywane w nadmiernych ilościach, co może wynikać z nieświadomości ludzi. 

Zależy nam żeby zwiększyć świadomość innych, żeby zwracali uwagę na to, co jedzą.



AROMATY CHEMICZNE

Dzisiejsze precyzyjne spektrometry, chromatografy gazowe i analizatory oparów dostarczają 

szczegółowej informacji na temat komponentów smaku żywności, wykrywając chemiczne aromaty 

obecne w tak niskich ilościach, jak jedna część na miliard. Jednak ludzki nos jest jeszcze bardziej 

czuły. Może on wykryć aromaty obecne w ilościach kilku części na biliard, czyli około 

0,000000000003 procenta.

Np. Zapach truskawek pochodzi ze skrzyżowania około 350 chemikaliów, które są obecne w 

mikroskopijnych ilościach.



McDonalds ma bardzo prostą ideę promocji i sprzedaży swoich 

produktów – produkt ma być tani i łatwo dostępny dla 

każdego. I pomimo, że od wielu lat wiele mówi się o szkodliwości 

na organizm produktów z McDonalds i powstawanie chorób 

takich jak cukrzyca, rak czy choroby serca, to i tak firma co roku 

notuje miliardowe obroty.



ANKIETA O ZDROWYM ŻYWIENIU

Celem naszej ankiety było poznanie, jak zdrowy tryb życia prowadzą nasi rówieśnicy.



ZDROWY STYL ŻYCIA? A NA CO TO 
KOMU?
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CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE JESTEŚ W 70% 
Z WODY?
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Ile litrów wody wypijasz dziennie?



TEST O ZDROWYM ODŻYWIANIU

Ideą, która nam przyświecała, to sprawdzenie, kto ma większą wiedzę na temat zdrowego 

żywienia.



DOŚWIADCZENIA
Eksperyment nr 1- Pompujemy balon

1. Po dodaniu do sody oczyszczonej octu założyliśmy na szyjkę 

butelki balon.

2.  W reakcji sody oczyszczonej z octem tworzy się gaz, który 

wypełnia balon.



DOŚWIADCZENIA
Eksperyment nr. 2 – pływające jajko

1. Jeżeli w wodzie nie było soli, to jajko opadało.

2. Jeżeli jajko było w solance, to się unosiło.

3. Jeżeli szklanka była wypełniona solanką i zimną wodą, to jajko zawiesiło się po środku.

4. W pierwszym przypadku gęstość jajka była większa od wody, w solance zaś niższa, w trzecim 

wyższa od wody i mniejsza od solanki.



DOŚWIADCZENIA

Eksperyment nr 3 – Rodzynki w górę

1. Rodzynki unoszą się w górę wraz z bąbelkami.

2. Rodzynki unoszą się dzięki zawartemu w napoju bąbelkom CO².

3. To zjawisko można zaobserwować przy gotowaniu kaszy bądź ryżu.



DOŚWIADCZENIA
Eksperyment nr 4 – Kapuściana chemia

1. Roztwór z proszku do prania po dodaniu 

soku z czerwonej kapusty zabarwił się na 

zielono.

2. Probówka z octem zabarwiła się na 

różowo.

3. Kolor soku nie uległ zmianie zabarwienia po 

połączeniu z wodą.

4. Antocyjany występujące w soku z 

czerwonej kapusty to naturalny wskaźnik 

poziomu pH, stąd też zmiana kolorów.



DOŚWIADCZENIA
Doświadczenie nr 5 – Samozapłon

1. Roztwór po dodaniu do wody utlenionej suchych drożdży 

zaczyna w niesamowitym tempie wytwarzać duże ilości piany.

2. Zapaliliśmy patyk do szaszłyków, a potem go zgasiliśmy. Po 

przyłożeniu do piany płomień na nowo się zapalał.

3. Podczas tej reakcji został wytworzony tlen, który sam się nie 

spala, jednak podtrzymuje spalanie.



DOŚWIADCZENIA
Doświadczenie nr 6 – Atramentowe czary

1. W zlewce z zimną wodą niebieski atrament zabarwił wodę.

2. W zlewce ze wrzątkiem stracił barwę.

3. Do bezbarwnego roztworu dolaliśmy kilka kropli octu, wnet ten 

przybrał niebieski kolor.

4. Kiedy dodamy kroplę atramentu do zimnej wody, atrament miesza się z 

nią za pomocą dyfuzji. W cieplej wodzie dyfuzja zachodzi szybciej, bo 

cząsteczki mają więcej energii, a przestrzenie między nimi są większe 

(łatwiej mogą się między sobą przeciskać). Barwnik w atramencie ma 

jeszcze jedną właściwość, w gorącej wodzie traci swój kolor.



JADŁOSPIS DLA UCZNIA

• Śniadanie: 2 kromki pełnoziarnistego chleba posmarowanego masłem, z serem, szynką, herbata

• II Śniadanie: ciasteczka, kanapka z serem, ogórkiem kiszonym i pomidorem, woda z cytryną

• Obiad: kotlet schabowy z ziemniakami, surówka ze startej marchewki i jabłka, kompot z 

truskawek

• Podwieczorek:  jabłka prażone w miodzie

• Kolacja: płatki z mlekiem
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

D Z I Ę K U J E M Y  PA N I  J O A N N I E  Z A  W S PA R C I E


